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Blansko a okolí

V˘stava v blanenské nemocnici 
u Infocentra.

V tûchto dnech mají obãané, ktefií se 
ocitnou v prostoru blanenské nemocnice
moÏnost zhlédnout unikátní v˘stavu
Blanenské zdravotnictví a jeho osobnosti.

Soubor obrazov˘ch tabulí o historii bla-
nenského zdravotnictví a jeho osobnos-
tech pfiedstavuje v˘bûr pfiíloh publikace
autorÛ Jitky ·evãíkové a Ivana Baláka
s pracovním názvem Kalendárium zdra-
votnictví Blanenska. Vychází z publikace
Grunda – ·evãíková: Ranhojiãi, lékafii
a porodní báby Blanenska, Kun‰tátska
a Boskovicka. V̆ stava je doplnûna dal‰í-
mi událostmi a historick˘mi fakty. 

Text: RePo
Foto: Eli‰ka Polická.

V˘stava v blanenské nemocnici

BûÏecká ‰kola Jana Kohuta

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci.

V mûsíci fiíjnu byl ná‰ t˘m zase hodnû
vidût. Na závodech obsadili hned nûkolik
medailov˘ch umístûní a navíc Jan Kohut
pfiidal krásné druhé místo v celkovém
hodnocení âeského bûÏeckého poháru
2014. Nejvût‰í zastoupení jsme mûli na
Mizuno podzimní desítce, která se konala
v Brnû v Mariánském údolí. Jako první se
na traÈ 800 m postavila Agáta Koneãná
a ve strhujícím fini‰i nakonec vybojovala
krásné druhé místo.

Poté se ãekalo na start hlavního závodu
na 10 km, ve kterém jsme mûli hned nû-
kolik Ïelízek v ohni. Vítûzem se nakonec
stal ná‰ trenér Jan Kohut. V̆ bornû ale za-
bûhli i ostatní ãlenové t˘mu Jirka
Dvofiáãek - 5.místo v kategorii MV1, Jan
âermák 17.místo v kategorii M39, Andrea
Kohutová 7.místo a Lenka Rozbofiilová
28. místo obû v kategorii Z39, Václav ·e-
bela , Vûra Boudníková , Petr Grim.

V soutûÏi t˘mÛ, do které se zapoãítávali 4
nejlep‰í ãasy (3 muÏi a 1 Ïena) jsme ve sloÏe-
ní Jan Kohut, Jirka Dvofiáãek, Jan âermák
a Andrea Kohutová obsadili v˘borné 2 místo.

Poté nás ãekal dal‰í z na‰ich bûÏeck˘ch
kempÛ tentokráte v Jeseníkách ve Sporthotelu

Kurzovní nedaleko Pradûdu. Tohoto pobytu se
zúãastnili nejen dospûlí, ale i dûti ve vûku 7-11
let a maminky s batolaty. Pro v‰echny byl na-
plánován tréninkov˘ program, kter˘ se skládal
z 2-3 x dennû bûÏeck˘ trénink + veãerní posi-
lování formou kruhového tréninku. V dopo-
ledních trénincích jsme se zamûfiili na bûÏec-
kou abecedu, bûÏecká cviãení, rovinky, ale
i v˘bûhy kopcÛ. Odpoledne nás ãekal vût‰inou
jen voln˘ bûh po hfiebenech JeseníkÛ.
Pfiedposlední den jsme absolvovali i dlouh˘
bûh, kde ti nejlep‰í dobûhli aÏ na âervenohor-
ské sedlo a zpût coÏ bylo 25 km. Maminky
s koãárky mezi tím absolvovali spoleãné túr
na Pradûd, chatu ·v˘cárna, Karlovu Studánku.
Poslední veãer probûhla také dvouhodinová
pfiedná‰ka, která se t˘kala bûÏecké obuvi a ob-
leãení, doplÀkové v˘Ïivy, streãinku a bûÏecké-
ho tréninku. Poãasí se nám velmi vydafiilo.
Dûti obdrÏely za své v˘kony pamûtní medaile
a zmrzlinové poháry. V‰ichni úãastníci splnili
sv˘mi v˘kony tréninkov  ̆plán nad oãekávání.
www.relax-fit.cz
www.vas-osobnitrener.net
www.bezecke-kondicni-kempy.cz
tel.: 777 975 754

Text a foto: Katefiina Kohutová

V Blansku vydali knihu 
o váleãn˘ch uprchlících

U pfiíleÏitosti vydání knihy 
se konala v Blansku v˘stava.

O první svûtové válce víme témûfi v‰e,
co se t˘ká váleãn˘ch stfietÛ a jednání zne-
pfiátelen˘ch stran, ale nevíme témûfi nic
o Ïivotû civilního obyvatelstva. Válkou
bylo postiÏeno stejnû jako vojáci. Na Ïe-
nách, dûtech a starcích zÛstala starost 
nejen o sebe, hospodáfiství, ale i o zabez-
peãení armády. Do této situace pfiicházeli
lidé, ktefií byli vystûhováni z míst, kde
vzplanula ohniska války. Byli to obãané
Rakouska – Uherska z Haliãe a Bukoviny,
jiÏních svahÛ Alp, Srbska, Chorvatska,
Zakarpatské Ukrajiny a dal‰ích ãástí fií‰e,
kudy procházela fronta. 

Kniha Ital‰tí uprchlíci na jiÏní Moravû
v letech 1915 – 1919, autorÛ Ivany
Bojdové, Evy ·ebkové a Karla ·ebka, je
vûnována u nás takfika zapomenuté historii
vysídlencÛ z jiÏního Tyrolska,  zvan˘ch ital-
‰tí uprchlíci. Pfii‰li k nám v r. 1915 z jiÏních
svahÛ Alp, z Tridentska a zÛstali u nás aÏ do
r. 1919. Umístûni byli ve mûstech a i tûch
nejmen‰ích vesnicích âech a Moravy. V b˘-
valém hejtmanství Boskovice  Ïilo od r.
1915 – 1919 asi 1800 italsk˘ch uprchlíkÛ
pfieváÏnû z okolí Rovereta.

Byli to fií‰‰tí obãané, ktefií museli 
opustit svÛj domov kvÛli válce. Dostali
se na území, které se li‰ilo zpÛsobem Ïi-
vota, kulturou a pfiedev‰ím jazykem.
Domácí obyvatelstvo nebylo nad‰eno
z jejich pfiíchodu, neboÈ se s nimi museli

rozdûlit i o to málo, co mûli. Brzy se v‰ak
obû národnosti sÏily, protoÏe je spojovala
jediná touha, pfieÏít hrÛzy války. Pfies
v‰echny útrapy, které  zde italské uprchlí-
ky potkaly, povaÏovali tito lidé za ‰tûstí,
Ïe mohli váleãná léta proÏít v na‰ich ze-
mích a jejich potomci s úctou nav‰tûvují
místa pobytu sv˘ch pfiedkÛ. 

Pfii pfiíleÏitosti vydání knihy byla 10.
fiíjna v blanenském Dûlnickém domû 
uskuteãnûna regionální v˘stava. Byli pfií-
tomni jak pfiedstavitelé mûsta Blanska,
a to Miroslava Nûmcová, Ing. Lubomír
Toufar, Mgr. Ivo Polák, Ing. Jifií Crha, tak
pfiedstavitelé provincie Tridentsko. 

Text: Eva ·ebková
Foto: Jan Musil

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 28. 11.
na námûstí Republiky v 15:00.

V pátek 17. 10. 2014
probûhla vernisáÏ v˘stavy
dfievofiezeb Antonína
Bárty v Galerii Joná‰
v Blansku. Na její úvod
probûhlo hudební vystou-
pení formace Karel a my.
Náv‰tûvníci pak mohli ob-
divovat zajímavá, netra-
diãní a pestrá díla. Bylo
pfiekvapivé, co v‰e je moÏ-
né vyfiezat a vytvofiit ze
dfieva. Nejvíce mû zaujala
díla s názvem „Tam bych
se chtûl vrátit” a „Srdce na
dlani”. Dfievofiezby bylo
moÏné zhlédnout aÏ do 7.
listopadu.

Text a foto: Pavel Krupka

Galerie Joná‰ v Blansku pfiivítala
Antonína Bártu a jeho dfievofiezby

Vystoupení hudební formace Karel a my.


